À Comunidade Educativa,
Esta foi a primeira semana em que retomámos as aulas no regime de Ensino a Distância. Tratou-se
ainda da primeira semana deste 2º Semestre. Esta breve comunicação serve para vos informar que
todas as turmas do AEB estão a ser acompanhadas e a desenvolver trabalho à distância. Esse trabalho
é diferenciado de acordo com cada grupo de alunos dependendo do seu ano de escolaridade e
aprendizagens a desenvolver e ainda de acordo com as várias condições técnicas e competências dos
alunos como grau de autonomia e maturidade, entre outros.
O objetivo desta semana foi colocar o Ensino à Distância em marcha. Conseguimos distribuir meios
informáticos aos alunos do 2º e 3º ciclo de Escalão A que nos tenham feito chegar a necessidade dos
mesmos. Distribuiremos aos alunos de 3º e 4º ano do 1º Ciclo do Escalão A, os meios que necessitam
durante a próxima semana, assim como aos alunos de Escalão B do 2º e 3º Ciclos. Para esta logística
foi fundamental o apoio da CMB e de alguns pais que nos fizeram chegar alguns meios que não
necessitavam.
Quanto aos alunos do Ensino Secundário, uma vez que o Ministério da Educação já começou a fazer
chegar à Escola os meios informáticos para estes alunos, à medida que estes equipamentos vão
chegando, estamos a entregá-los. A entrega já começou nas semanas anteriores e continuará nas
próximas.
Não temos meios informáticos disponíveis para todos, pelo que a gestão e distribuição dos mesmos
tem de ser cuidada e vai acontecendo à medida que vamos recebendo mais meios.
Algumas dificuldades que venham a sentir devem ser comunicadas aos Diretores de Turma ou
Professores / Educadores no caso do 1º Ciclo / Jardim de Infância.
Informo ainda que o Centro Escolar está a funcionar como Escola de Acolhimento Presencial para
alunos filhos de Trabalhadores Essenciais e outros que tenham necessidade de desenvolvimento de
terapias ou outras medidas adicionais de acordo com a informação anterior. Estamos ainda a servir
dezenas de refeições diárias, seja através do Refeitório do Centro Escolar (gerido pela CMB), seja
através do refeitório da Escola Duarte Lopes.
Alguns alunos que ainda não possuem meios informáticos estão a frequentar presencialmente a Escola
Secundária para aí terem as suas aulas usando os meios da Escola.
Todo o Agrupamento está a trabalhar e a dinamizar-se para que esta fase mais difícil seja ultrapassada
da melhor forma. Só é possível com a ajuda de todos! Agradeço a todos os que estão em casa a
trabalhar à distância e a todos os que continuam na Escola presencialmente a trabalhar. Estamos a
fazer um esforço extra para chegar a todas as necessidades.
Bom trabalho e protejam-se!
Mário Santos
Diretor

